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Haus Untergaisberg
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Onze boerderij ligt rustig en zonnig op 1.000 m zeehoogte boven Kirchberg bij de Gaisberglift. Het panoramische uitzicht op de
Kitzbüheler Horn, Hahnenkamm, Fleckalm en Pengelstein nodigt elke dag weer uit tot nieuwe wandel- en/of skitochten. Binnen
5 minuten lopen, bent u bij Gasthaus Obergaisberg, direct aan de rodelbaan. De 4,5 km lange rodelbaan op de Gaisberg loopt
langs ons huis en u komt weer bij het uitgangspunt (Gaisberglift). De rodelbaan is bij genoeg sneeuw overdag dagelijks en ´s
avonds van di-za geopend (verlicht). Rodels lenen we u gratis.

Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Bergachtige ligging · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Appartement Gaisberg voor 2 - 4 personen (60 m²) Dit gezellige

appartement biedt: 2 slaapkamer, hal, keuken met zithoek, douche/wc,

sat-tv, balkon met uitzicht op de Kitzbüheler Alpen

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Appartement Gaisberg voor 2 - 4 personen (60 m²) Dit gezellige appartement biedt: 2 slaapkamer,

hal, keuken met zithoek, douche/wc, sat-tv, balkon met uitzicht op de Kitzbüheler Alpen

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²
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Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Appartement Kitzbüheler Horn voor 2 - 6 personen (60 m²) Dit gezellige

appartement biedt: woonkeuken, 2 slaapkamers, hal, douche/wc, sat-tv,

balkon met uitzicht op de Kitzbüheler Alpen

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Voorwaarden
Exclusief: eindschoonmaak
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